
KIDS & TEEN 
 

 

 

* (V): vegetariano / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

N1 Doguinho 

 

25 mini cachorros quentes de forno recheados com salsicha ou linguiça. 

Devem ser aquecidos antes de apreciados pelos convidados. Entregue 

em material descartável.  

                              Sabores (Escolha 1) 

► salsicha ► linguiça. 

Valor  

R$ 75,00  

 

N2 Mini Empadas 

 

 

 

 

20 mini empadas recheadas com 01 dos sabores abaixo sugeridos. Devem 

ser aquecidos antes de apreciados pelos convidados. Entregue em 

material descartável 

                              Sabores (Escolha 1) 

► frango ► palmito (V) ►  camarão ► queijo (V)► queijo coalho com 

alecrim (V). 

Valor  

R$ 60,00  

 

N3 Empadas 

 6 unidades de empada recheada com 01 das opções abaixo. Devem ser 

aquecidas antes do consumo.  Podem ser congeladas. Entregue em 

material descartável. 

                               Sabores (Escolha 1) 

► Queijo Parmesão (V) ► Queijo Gorgonzola (V)  

► Queijo Brie com damasco (V). 

Valor  

R$ 48,00  

 

N4 Pastel de forno 

 20 mini pastéis de forno recheados com 01 das opções abaixo. Devem ser 

aquecidos antes de apreciados pelos convidados. Entregue em material 

descartável. 

                               Sabores (Escolha 1) 

► muçarela com orégano (V) ► carne com azeitona  

► queijo coalho com alecrim (V). 

Valor  

R$ 60,00  
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N5 Hambúrguer Canapé 

 20 mini hambúrgueres tamanho canapé para serem apreciados em uma 

ou duas mordidas. Devem ser aquecidos antes de apreciados pelos 

convidados. Entregue em material descartável. 

                             Sabores (Escolha 1) 

► picanha com queijo cheddar ► picanha com queijo curado e cebola 

roxa caramelizada ► picanha com bacon e picles de pepino  

► frango ao leve aroma de curry com tomate confit. 

Valor  

R$ 76,00  

 

N6 Hambúrguer Canapé Gourmet 

 20 mini hambúrgueres tamanho canapé para serem apreciados em uma 

ou duas mordidas. Devem ser aquecidos antes de apreciados pelos 

convidados. Entregue em material descartável. 

                           Sabores (Escolha 1) 

► cogumelo Paris grelhado com queijo brie e pesto de ervas (V)  

► salmão com sauer cream ao sabor de hortelã ► quinoa com legumes  

e homus e abobrinha grelhada (V) ► muçarela de búfala com berinjela  

grelhada e tomate confit (V). 

Valor  

R$ 80,00  

 

N7 Mineirinho 

 20 mini pães de queijo tradicionais recheados com 02 das opções abaixo 

sugeridas. Devem ser aquecidos antes de apreciados pelos convidados. 

Entregue em material descartável. 

                                Sabores (Escolha 2) 

► cheddar (V)► requeijão com ervas (V) ► provolone (V) ► minas com 

hortelã (V) ► peito de peru com gorgonzola. 

Valor  

R$ 58,00  

 

N8 Mini Monsieur 

 28 mini Croque-Monsieur com pão de forma tradicional recheado 

com queijo e presunto. Devem ser aquecidos antes de apreciados  

pelos convidados. Entregue em material descartável. 

Valor  

R$ 81,20  
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N9 Mini Churros 

 45 mini churros com açúcar e canela recheados com doce de leite. 

Podem ser aquecidos antes de apreciados pelos convidados ou servidos 

em temperatura ambiente (V). Entregue em material descartável. 

Valor  

R$ 90,00  
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